Ministerstvo životního prostředí,OPVI- EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, OVSS I, Podskalská 19, 128 25 Praha 2
Středočeský kraj, hejtman, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Městský úřad Černošice, Podskalská 19, 128 25 Praha 2
Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Dělnická 12, 170 04 Praha 7
Česká inspekce životního prostředí, Na břehu 267, 190 00 Praha 9  Vysočany
Správa CHKO Český kras, Karlštejn 85, 267 18 Karlštejn
Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
Městský úřad Černošice - stavební úřad, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

březen 2005


Vážená paní, vážený pane,


MY, OBČANÉ OKOLNÍCH VESNIC, NECHCEME SKLÁDKU ZA HUMNY!

Kolikrát ještě bude muset být dán investorovi ICKM (Bakova I.cava) najevo jasný nesouhlas občanů 
a dotčených orgánů státní správy, abychom se nemuseli obávat obdobných podnikatelských záměrů?

Skládku rozhodně odmítáme, a to z těchto důvodů: 

1. NECHCEME!!! 
aby nám zahraniční společnosti znečišťovaly naše životní prostředí jejich odpadem!
aby naše děti denně cestou do školy a ze školy kličkovaly mezi kolonami nákladních aut vezoucími komunální a toxický odpad
abychom dýchali exhalace z výfukových plynů a prach 
2. NESOUHLASÍME!!!
se zahájením provozu skládky s inertizací/stabilizací všech možných druhů odpadů včetně         nebezpečných a toxických
	s ukládáním jakýchkoli odpadů 250m od hranice chráněné přírodní rezervace 
a 13km od Národního divadla!
se zničením míst kam jezdíme na kole a chodíme na procházky nejen my obyvatele okolních vesnic, ale tisíce lidí z přilehlých městských částí  
3. NEDŮVĚŘUJEME!!!
italskému investorovi ICKM , který se neustále snaží prosadit svůj záměr i přes nesouhlasná 
stanoviska úřadů a občanů! 
který se snaží prosadit skládku jako S-00, přestože v seznamech potenciálně skládkovaných odpadů (str.26-30 dokumentace) je 32 skupin odpadů kvalifikovaných jako nebezpečné!!! 
seznamu na str. 86, kde se vypisují max. povolené koncentrace škodlivin, což si vykládáme tak, 
že do tohoto množství by jedy byly povoleny ukládat! (a to i přesto, že se jedná o látky rakovinotvorné 
i jinak jedovaté  např. kyanidy jsou tam v „povoleném“ množství, které by v 1 tuně dokázalo usmrtit 
10 000 osob!)
předpokládá pro zpracování odpadů technologii stabilizace, kterou NELZE použít pro odpady kysele reagující
4. OBÁVÁME SE!!!
že se jedná o další pokus prosadit skládku „speciálních odpadů“
že folie, která má životnost 30 let začne propouštět jedy, 
že zapůsobí lidský faktor a dojde k ekologické havárii či katastrofě / viz skládka v Pozďátkách/
že vlivem nevhodného krasového podloží dojde k průsakům do spodních vod a následně k otrávení 
pitné vody v obci Chýnice a přes Radotínský potok i pitné vody pražské
	že investor v případě problémů zkrachuje a nechá skládku nezajištěnou a nezakrytou


V co každopádně věříme je rozum, dobrá vůle a bezúhonnost všech dotčených orgánů a institucí, jakožto i dalších osob k tomuto záměru se vyjadřujících, a přejeme jim i nám , aby se za svá rozhodnutí nemuseli stydět.

		S pozdravem,

